
 

Trygg styring i en urolig verden  1 

Vi vet ikke hvilken verden som venter oss etter pandemien. I tillegg til pågående konflikter, har 2 
koronakrisen ført til økonomisk usikkerhet og tilbakegang, kamp om vaksiner, mistillit til myndigheter 3 
og stor spredning av falske nyheter. 4 

Utfordringene vi stod overfor før krisen er der fortsatt, og geopolitisk og økonomisk 5 
tyngdeforskyvning gjør det internasjonale systemet mer uforutsigbart. Klimaendringer, konflikt og 6 
fattigdom skaper grobunn for ustabilitet og har satt millioner av mennesker i bevegelse som 7 
flyktninger eller migranter. Vi må forholde oss til en mer krevende sikkerhetspolitisk situasjon.  8 

Det transatlantiske sikkerhetssamarbeidet blir stadig viktigere sett i lys av en økende 9 
stormaktrivalisering. Det skal ikke være tvil om Norges forankring blant vestlige, liberale demokratier, 10 
som har garantert frihet, fred og velstand. Den nye Biden-administrasjonen i USA har allerede 11 
igangsatt en utenrikspolitisk snuoperasjon med sterkere amerikansk involvering i multilateralt 12 
samarbeid. 13 

Erfaringen fra krisen viser at Høyres prinsipper for internasjonalt samarbeid er riktige. Det er kun 14 
gjennom globalt samarbeid vi kan bekjempe pandemien. Det er bare gjennom internasjonal 15 
solidaritet at smitte og nye mutasjoner bekjempes.  16 

Norge har fått en betydelig internasjonal stemme gjennom vår plass i Sikkerhetsrådet. Der skal vi 17 
fortsette å løfte klimaspørsmål og sikre kvinners deltagelse i freds- og sikkerhetsarbeid. Vi må hegne 18 
om Norges plass i verden gjennom å fremheve betydningen av multilateralt samarbeid, være en 19 
troverdig alliert og stå opp mot udemokratiske krefter, brudd på menneskerettigheter og 20 
proteksjonisme.  21 

Høyres klare budskap er at verden trenger mer samarbeid, ikke mindre. 22 

Høyre vil: 23 

• Bidra til permanente strukturer innen det internasjonale vaksinesamarbeidet der Norge 24 
deltar. ACT-A, Covax og CEPI gjør verdenssamfunnet bedre i stand til å møte neste pandemi. 25 

• At Norge skal ta initiativ til å bedre mekanismene for informasjonsdeling ved internasjonale 26 
helsekriser.  27 

• Være en tydelig stemme for demokrati, menneskerettigheter og frihet i alle deler av verden. 28 

• Benytte plassen i FNs sikkerhetsråd for å fremme viktige verdier som kvinner og barns 29 
rettigheter, beskyttelse av sivile og kvinners deltagelse i fredsforhandlinger. 30 

• At Norge skal jobbe for de-eskalering og dialog mellom Israel og palestinerne, med en 31 
fremforhandlet politisk løsning som langsiktig mål. 32 

• Sørge for en sterk norsk involvering i utarbeidelsen av NATOs 2030-agenda før og etter 33 
NATOs toppmøte i Brussel i juni 2021. 34 

• Styrke samfunnsberedskapen i alle samfunnssektorer i tett samarbeid med andre land innen 35 
NATO, FN, EU og det nordiske samarbeidet. 36 

• Styrke vårt sikkerhetssamarbeid med USA, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Frankrike 37 
innen rammen av NATO. 38 

• Arbeide for et tettere transatlantisk samarbeid med USA innen multilaterale organisasjoner. 39 



 

• Fortsette arbeidet med å løfte klimaspørsmålet som et selvstendig sikkerhetspolitisk hensyn i 40 
FNs sikkerhetsråd. 41 

• Følge opp den nylig inngåtte forsvarssamarbeidsavtalen med USA (SDCA) til å styrke norsk og 42 
alliert sikkerhet ytterligere. 43 

• Stå opp mot proteksjonistiske krefter i Norge, føre en aktiv europapolitikk, hegne om EØS-44 
avtalen og styrke det politiske samarbeidet med EU og med sentrale europeiske land. 45 


